
Η εταιρεία ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ – ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ άρχισε την λειτουργία της τον Απρίλιο του 2001  με 
σκοπό να κάνει  τη  διαφορά στης μεταφορές,  αφού οι  ιδρυτές της είχαν  ιδιαίτερες  γνώσεις  ο 
καθένας στον τομέα πού μέχρι εκείνη τη στιγμή δραστηριοποιούνταν.

Έτσι  λοιπόν  τον  Απρίλιο  του  2001 άρχισε  να  λειτουργεί  η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΙΣΑΑΚ 
ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ – ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝ. ΟΕ. & διακριτικό τίτλο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ''EXTRA 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.''

Με την εμπειρία λοιπόν του καθενός αφενός  του Μπιτζιλή Ευάγγελου, προερχόμενο από το 
εμπόριο, γνωρίζοντας καλά της ανάγκες και της απαιτήσεις του αποστολέα και του παραλήπτη, 
και αφετέρου του Παπαιωάννου Ευάγγελου ο οποίος είναι γνώστης του τομέα μεταφορών, και με 
τη συμμετοχή των παιδιών τους, που τώρα είναι η κινητήριος δύναμη στην εταιρεία, ξεκίνησαν 
αρχικά την εξυπηρέτηση της γραμμής της Θεσσαλίας. Και πραγματικά η διαφορά που επεδίωξε 
να πετύχει στον εμπορικό κόσμο, είχε εμφανή αποτελέσματα από την πρώτη μέρα.

Αρχικά ξεκίνησε σε συνεργασία με αντιπ/πους ανα πόλη ,αλλά στη συνέχεια και για να έχει τον 
απόλυτο έλεγχο ως προς την καλύτερη λειτουργία και εξυπηρέτηση με τον καλύτερο τρόπο των 
πελατών,  άλλαξε  την  πολιτική  και  δημιούργησε  υποκαταστήματα  σε  όλες  της  πόλεις, 
επανδρωμένα  με  προσωπικό  και  μηχανολογικό  εξοπλισμό.  Όλη  αυτή  η  κίνηση  έδωσε  άλλη 
ώθηση στην εταιρεία, και την βοήθησε να διαχειριστεί πολύ καλύτερα τις ανάγκες των πελατών. 

Οι  πελάτες  εμπιστευτήκαν  την  εταιρεία  από  την  πρώτη  στιγμή  παροτρύνοντας  μας  να 
δημιουργήσουμε και άλλους προορισμούς.

Έτσι λοιπόν το 2004 δημιουργείται η γραμμή Δράμα-Καβάλα-Ξάνθη-Κομοτηνή και με διακριτικό 
τίτλο ''ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ EXTRA ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Στην συνέχεια και λόγω των αναγκών της δουλειάς αλλά και των αδειοδοτήσεων του κλάδου των 
μεταφορών η εταιρεία το 2006 μεταφέρεται στης νέες σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, σε 
οικόπεδο  13.500  m2  και  χώρους  αποθηκών  και  γραφείων  3.500m2,  εφαρμόζωντας 
υπερσύγχρονους τρόπους φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης.

Αλλάζει μορφή και από την Ο.Ε μετατρέπεται και δημιουργείται η ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ –ΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ 
και  με  διακριτικό  τίτλο  ΚΕΝΤΡΟ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  EXTRA,προσθέτοντας  στης  εργασίες  της, 
υπηρεσίες αποθήκευσης (LOGISTICS) καθώς και υπηρεσίες ταχυμεταφορών (COURIER).

Αλλάζουμε προγράμματα μηχανογράφησης προσθέτοντας  on-line όλα τα υποκαταστήματα για 
άμεση και έγκυρη ενημέρωση των πελατών σε πραγματικό χρόνο για την πορεία της αποστολής 
τους (για τους αποστολείς) και για την ενημέρωση επίσης των παραληπτών.

Και  σίγουρα  δεν  σταματάμε  εδώ  αναζητώντας  συνεχώς  τρόπους  και  μεθόδους  για  να 
ικανοποιούμε απόλυτα τις ανάγκες της αγοράς.




